
Ανάλυση τιμών νέου Opel Crossland 

X
24%

Κυβισμός (κ.ε.) Πολύτεκνοι Ανάπηροι

X-Cite 1.2lt, 81 hp - MT5 0GD75 EUG1 Βενζίνη 115 4.00% 17,300 € 13,515 € 3,244 € 542 € 1199 16,759 € 16,759 €

X-Cite 1.6lt CDTI, 99hp Start & Stop MT5 0GD75 iPG1 Πετρέλαιο 93 7.60% 19,900 € 15,122 € 3,629 € 1,148 € 1560 18,751 € 18,751 €

X-Clusive 1.2lt Turbo, 110 hp Start & Stop MT5 0GH75 EVG1 Βενζίνη 109 8.00% 20,600 € 15,607 € 3,746 € 1,248 € 1,199 19,353 € 19,353 €

X-Clusive 1.2lt Turbo, 110 hp Start & Stop AT6 0GH75 EAF1 Βενζίνη 121 8.80% 21,800 € 16,415 € 3,940 € 1,446 € 1,199 20,355 € 20,355 €

X-Clusive 1.6lt CDTI, 99hp Start & Stop MT5 0GH75 iPG1 Πετρέλαιο 93 7.60% 21,800 € 16,565 € 3,976 € 1,259 € 1,560 20,541 € 20,541 €

Σημειώσεις:

1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε Διανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο 

αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του Διανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του 

προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των Διανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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